
Mistrovství České republiky pro rok 2013 

 Kategorie: ženy 

 Místo konání: Zábřeh 

 Datum: 4. – 5. května 2013 

 

Informace k ubytování v Zábřehu 

1. Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh – ubytování v domově mládeže 

 Adresa: Komenského 88/15, 789 01 Zábřeh 

 Celková kapacita: 110 lůžek 

 Cena: 200 Kč / osobu / noc 

 Vzdálenost od kuželny: cca 15 minut pěšky  

 Ubytování v tomto domově jsme ochotni vám jako klub zarezervovat sami, ale provoz 

domova je zajišťován pouze při počtu 20 a více osob, proto potřebujeme, kdo by si 

tuto možnost vybral, aby mi dal vědět (nejlépe e-mailem) do neděle 21. 4. 2013 

počet osob a případně i to, zda chcete ubytovat od pátku do neděle nebo jen ze 

soboty na neděli.  

 Můj e-mail: LukiHornak@seznam.cz 

 

2. Motel U Kováře 

 Adresa: Postřelmovská 845/40, 789 01 Zábřeh 

 Telefon: 583 413 020 

 Více informací můžete najít na stránkách: www.motelzabreh.cz/ 

 Tento motel si případně musíte zarezervovat sami. 

 

3. Penzion Tučňák 

 Adresa: Komenského 31/16, 789 01 Zábřeh 

 Telefon: 583 416 995  

 Mobil: 774 233 914  

 E-mail: penziontucnak@seznam.cz 

 Více informací můžete najít na stránkách: www.penziontucnak.com/ 

 Tento penzion si případně musíte zarezervovat sami. 

mailto:LukiHornak@seznam.cz
http://www.motelzabreh.cz/
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Další důležité informace pro všechny účastnice a 

návštěvníky republiky žen v Zábřehu 
 

 
 

 Adresa klubu KK Zábřeh: Třešňová 2133/4, 789 01 Zábřeh 

 Dráhy a automaty: čtyřdráhová kuželna s automaty funk 

 Parkování: zdarma pár míst přímo před kuželnou, zbytek pak také zdarma na 

velkém parkovišti před vchodem na fotbalový stadion, v jehož blízkosti se kuželna 

nachází 

 Občerstvení: bude připraveno jídlo (řízky, sekaná, guláš, polévka, párky, atd.) i pití 

(alko i nealko) v našem známém „pekle“ + pivo v hospodě Kuželna 

 Nedělní snídaně: rozhodli jsme se za menší úplatu připravit nedělní snídani pro 

všechny, kteří si ji objednají během sobotní kvalifikace 

 Bulletiny: pro všechny účastnice také budou připraveny bulletiny, kde najdete 

základní informace o klubu a hlavně tam budou předpřipraveny tabulky pro 

doplňování výsledků sobotní kvalifikace i nedělního finále 

 Internet: nově bude na naší kuželně zřízeno připojení přes wifi, takže všichni 

budete moci být online 

 Výsledky během mistrovství a fotky: budou aktualizovány po oba dny na nových 

stránkách klubu www.kkzabreh.cz, které jsou zatím ve fázi příprav 

http://www.kkzabreh.cz/


POZVÁNKA 

 

V případě jakýchkoli další informací, které budete potřebovat, mě kontaktujte a rád 

vám cokoli zodpovím a případně poradím. HODU ZDAR 

 

 Zpracoval: Lukáš Horňák (ředitel turnaje) 

 E-mail: LukiHornak@seznam.cz 

 Mobil: 732 604 033 
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